
لفلتقمماء الفلممف تحممذف شمميء فيهمما ) ممما) لله (( الحمدوقال:  تقول بل
اا هنا افلساكنين إيمماه حذفنا إن نقول ول افلساكنين لفلتقاء الفلف نحذف أيض

. نعم افلمعنى على يدل افلسياق لن افلنسوة وضمير افلمتكلم ضمير يشتبه
 ؟...:  افلطافلب
هذا يتمنون أنهم على افلسامع ينبهون : هم افلشيخ

افلثاني :  وافلوجه افلطافلب
ربنا يا تقديره محذوف وافلمنادى افلنداء حرف أنها افلثاني : وافلوجه افلشيخ 

. نعم فليتنا
 ؟...:  افلطافلب
اا موجودة نعم : أي افلشيخ اا بهمما ينطق ما فلكن خط (( أطعنننا حممتى فلفظمم
اا موجودة هي ) الن) الله  بها تنطق ما افللفظ في فلكن خط

 افلله دعوى : مثل افلطافلب
ينننا ييا ((. نعممم الفلممف تحممذف افللممه دعوى : مثل افلشيخ يت يي ينننا يل يع يط يه يأ للنن ال

ينا يع يط يأ سسلول يو لر ومممر فلللطلق هنمما والفلممف ) بممالفلف) (( الرسلول)) ال
ين (( ؟ هو ما نظيرها افلسورة هذه في علينا ننلو سظ يت هه يو لل ينننا هبننال سنلو نظ )) ال

اا بعممدها وسمميأتي نعممم]10[الحممزاب: (( فأضننللونا أخممرى كلمممة أيضمم
أفلفات ثل ث اللطلق أفلف تسمى أفلف فيها كلمات ثل ث ) فهذه) السبيل

ال الفلف بإثبات قراءة قراءات ثل ث فيها اا وصمم حممذفها فمي وقمراءة ووقفم
ال اا وص ال بحذفها وقراءة ووقف اا وإبقائها وص ينننا ييا (( الن نشوف وقف يت يي يل

ينا يع يط يه يأ لل ينا ال يع يط يأ سسلول يو لر سللوا* يال يقا يو (( قممراءة علممى هذا ) فهمتم)  
ينا ييا يت يي ينا يل يع يط يه يأ لل ينا ال يع يط يأ سسلول يو لر سللوا* ال يقا يو (( واحممدة )  قممراءة)  
ينا ييا يت يي ينا يل يع يط يه يأ للنن ينننا ال يع يط يأ سسننلول يو لر سللوا* يال يقننا يو واحممدة ) قممراءة)  

ييا (( ... علممى افلثلثممة علممى نقرأهمما أن نجمموز يعني واضحة هي ما واضح
ينا يت يي ينا يل يع يط يه يأ للنن ينننا ال يع يط يأ سسننلول يو لر ينننا ييننا (() ) * ال يت يي ينننا يل يع يط يه يأ للنن ال

ينا يع يط يأ سسلول يو لر سللوا* ال يقا يو ال الفلممف أثبتنمما يعنممي قممراءة ) هممذه)   وصمم
اا يننا ييا (( افلثانيممة افلقممراءة ووقف يت يي يننا يل يع يط يه يأ للنن ينننا ال يع يط يأ سسنلول يو لر * يال

سللوا يقا اا ) هذه) يو ال الفلممف حذف افلثانية افلقراءة أيض اا وصمم افلقممراءة ووقفمم
ينا ييا (( افلثافلثة يت يي ينا يل يع يط يه يأ للنن ينننا ال يع يط يأ سسننلول يو لر سللوا* ال يقننا يو ) هممذه)  
اا تثبتها افلتي ال ل وقف ينا(( وقوفله:  وص يع يط يه يأ للنن ينننا ال يع يط يأ سسننلول يو لر )) ال

أرسل رسول كل يشمل جنس اسم هنا افلرسول ، سبعيات ، هنا افلرسول
عليممه افللممه صمملى محمممد بأمممة مختصممين فليسمموا افلنممار أهل لن هؤلء إفلى

اا بافلرسممول فيقصممدون المم جميع بل وسلم افلجنممس ؟ افلجنممس أو واحممد
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ينا((  نعم واحد وبافلله يع يط يه يأ لل ينا ال يع يط يأ سسلول يو لر ). ) ال
سللوا يقا يو ينا ((  لب لنا ير ينا هإ يع يط ينا يأ يت يد ينننا يسننا يء يرا يب سك ينا يو نللو يضنن يأ هبيل يف لسنن )) ال
 التبنناع" افلمؤفلف قال كما منهم التباع ) أي) (( وقاللوا]67[الحزاب:
لنا((  محذوف افلنداء وحرف ياربنا ) يعني) (( ربنا فللمتبوعين " يقوفلون هإ

ينا يع يط ينا يأ يت يد )) وكبراءنننا (( ساداتنا سممبعية يعنممي قممراءة ) وفي) يسا
جمممع فهممي سممادة جمممع وسممادات ، سمميد ؟ إيممش جمع سادة افلجمع جمع

في السياد فلكثرة جمعت ) وإنما) _ ساداتنا (( سادتنا قراءتان افلجمع
افلسمميد هممذا فيهممم افلمقممدم قومه في وافلقدر افلشرف ذو هو وافلسيد المم

فافلنمماس ونحمموهم كممالمراء السممياد فمموق ) افلذين) (( وكبراءناوقوفله: 
لنا(( فيقوفلممون:  هممؤلء فمموق كممبراء وفلهممم مطاعون أسياد فلهم ينننا هإ يع يط يأ

ينا يت يد ينا يسا يء يرا يب سك اا ) افلصنفين) يو ينا((  وبطاعتهم جميع نللو يضن يأ هبيل يف لسن ال
؟ إيممش بمعنمى هنما افلضملل ، افلسممبيل أضملونا فلهم لطاعتنا فبسبب  أي))

)) (( السبيل تهنمما يعنممي افلتيهممان أو افلحممق وعممن افلصممواب عممن افلضياع
فللعهممد هنمما ) فيه) (( ألفم افلله لطريق هو افلذي افلطريق بافلسبيل وافلمراد
إفلممى افلموصممل افلمعهممود افلسممبيل أي افلممذهني افلعهد ؟ افلذهني وإل افلذكري

. افلله
ينا لب ير يم ((  ههنن هت هن آ يي يف يع ين هضنن هب همنن يذا يعنن يل باسننتبدال" افلمؤفلممف ) قممال) ا
ينا"  الهدى طريق لب ير يم ((  ههنن هت هن آ يي يف يع ين هضنن هب همنن يذا يعنن يل مثلممي ) أي) ا
ويعظمممونهم ويحممترمونهم يجلونهم افلدنيا في كانوا أكبر افلله شوف عذابنا

يذ افلعكممس علممى الخممرة وفي أنفسهم على ويؤثرونهم هإ يأ ((  لر يب ين يت هذي للنن ا
سعلوا هب نت ين ا ين هم هذي لل سعلوا ا يب لت سوا ا يأ ير يب يو يذا يع يل يت ا يع لط يق يت سم يو هه سب هب يبا يس يل * ا
يل يقا ين يو هذي لل سعلوا ا يب لت يلو ا لن يل ينا يأ ةة يل لر يأ يك لر يب يت ين يم يف سه ين يما هم سءوا يك لر يب لنا يت )) هم

اا وهممؤلء يتممبرأون فممافلمتبوعون]167[افلبقممرة: ويلعنممون يشممتمون أيضمم
ينايقوفلون:  لب ير يم ((  هه هت هن آ يي يف يع ين هض هب هم يذا يع يل فليسوا افلدعاء بهذا ) وهم) ا

فيكممون وأضمملوا ضمملوا افلكممبراء هممؤلء أن بافلضممعفين أرادوا لنهم جائرين
افلنممبي قممال وفلهذا فلغيرهم الضلل وإثم بأنفسهم افلضلل إثم إثمان عليهم
ووزر وزرهننا فعليننه سننيئة سنة سن ( من:  وافلسلم افلصلة عليه
لن:  تعممافلى  وقممال) القيامننة يننلوم إلنى بهننا عمننل منن سلن هم يح يي يل يو  ))

يم سه يل يقا يث ةل يأ يقا يث يأ يع يو يم يم هه هل يقا يث التبمماع هممؤلء فممدعاء]13)[افلعنكبمموت:) يأ
فللعممذاب مسممتحقون افلمتبمموعين هممؤلء لن جممور دعمماء وفليممس عدل دعاء

ينا مرتين لب ير يم ((  هه هت هن آ يي يف يع ين هض هب هم يذا يعنن يل يم ا سهنن ين يع يل ةننا يوا يع ةرا يل هبينن )) يك
افلنممار في لنهم ؟ بافلعذاب افللعنة فسر فلماذا ) عذبهم) (( العنهميقول: 
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هممي ممما علممى أبقاهمما افلمؤفلف أن فلو وفلكن افلله رحمة عن مطرودون فهم
اا فلكان عليه اا أبعممدهم ) يعنممي) (( العنهم ويكممون حقمم اا إبعمماد عممن كممبير

اا ترحمهم ل حتى رحمتك ةاوقوفله:  افلدهر من يوم اا ) يقول) (( كبير كممثير
 عدده

...
اا أي بافلموحدة قراءة وفي عظيم

...
ةا (( والعنهم قراءتان فيها نعم أي  ةا لعن (( افلكمية باعتبار ) وهذا) كثير

ةا اا ) أي) ة كبيرا ولعن واحممد وافلقممول قراءتان يكون كيف قلت فإن عظيم
اا قافلوا يكون أن إما فهم هؤلء من صادر ون أن وإمما كبير اا قمافلوا يك كمثير
فهمممت ممما وال ؟ الفلممه عبد يا افلجواب هو فما عنهم يحكي وجل عز وافلله

: يقوفلممون أنهممم افلكفممار هممؤلء عممن يحكممي افللممه افلسممؤال ؟ افلسممؤال
ةا (( العنهم ةا لعن ةا افلثانيممة افلقممراءة ) وعلممى) كبير ) فكيممف) (( كننثير

اا قممافلوا إما قافلوا هم يعني ؟ واحد قائل عن قوفلين يحكي قممافلوا وإممما كممبير
اا  نعم كثير

كممبيرا قممال بعضممهم أو كممثيرا قممافلوا واحيانمما كممبيرا قممافلوا : احيانمما افلطافلب
كثيرا؟ قال وبعضهم

اا يقممول بعضهم أن إما وجهين أحد افلجواب صح : نعم افلشيخ والخممر كممثير
اا يقول اا يقوفلون أنهم وإما كبير اا أحيان اا كبير اا وأحيان قلممت فممإن لطيممب كثير

يقوفلمموا أن بمعنى واحدة كلمة في بينهما يجمع منهم افلواحد أن يحتمل أل
اا وافلعنهم اا فلعن اا كبير افلكلمممة بممل هممذا حكممى ممما افللممه لن ل افلجواب ؟ كثير
اا إما واحدة اا وإما كبير هممذه اليممة فممي ل افلكلمممتين بين نجمع ل وفلهذا كثير

إنني ( اللهم أبمما بكممر علممم حيممن وسمملم عليممه افللممه صلى قوفله في ول
ةا نفسي ظلمت ةا ظلم ةا لفظ وفي كثير ممما بينهممما نجمممع  ما) كبير

اا نفسي ظلمت إني افللهم نقول اا ظلم اا كثير افللفظيممن أحممد نقول بل كبير
أن لحممد يجمموز ل افلقممرآن فممي هنا وكذفلك بينهما بافلجمع ترد فلم افلسنة لن

ةا (( والعنهميقول:  ةا لعن ةا كثير فقممد ذفلك قال وإذا يعني ) حرام) كبير
يمكممن افلحممديث أن افلظاهر... نعم هذا وإما هذا إما فنقول افلقرآن في زاد

. نعم هذه افلسورة نكمل وعلشان قبل عليه وقفنا افللي افلباب على نقف
؟...:  افلطافلب
 . نعم... واحد بمعنى ضعفين ويقال ضعف : يقال افلشيخ
ةا (( والعنهم:"  يقول ةا لعن يها ييا*   كبير ني ين يأ هذي لل سنلوا ا يم سنلوا ل آ سكلو )) يت

3



ين(( نبيكم مع هذي لل يكا يوا   يذ يسى آ ةل )) بقننلولهم سملو أن يمنعننه مننا مث
يها ييا(( "  آدر أنه إل معنا يغتسل ني ين يأ هذي لل سنلوا ا يم سنلوا ل آ سكلو ين يت هذي لل يكا

يوا يذ يسى آ اا افلكلم ) تقممدم) سملو اا مممرار يهننا ييا(( :  قمموفله علممى وتكممرار ني يأ

ين هذي لل سنلوا ا يم اليمممان وصف فيها أنها وعلى بافلنداء صدرت كونها ) على) آ
سنلوا ل((  سكلو ين يت هذي لل يوا يكا يذ يسى آ اسممم هنمما ) افلكاف) (( كالذين) ) سملو

ين(() ) (( تكلونلوا خبر فهي مثل بمعنى هذي لل يوا يكا يذ يسى آ ) وفلكنهممم) سملو
في سبق بما صلة فلها الية ) وهذه) (( آذوا به أضروا ما ضرر بدون آذوه
لن:  قوفله هإ ين ((  هذي لل ين ا سذو يؤ يه سي لل سه ال يل سسلو ير سم يو سه ين يع سه يل للنن ييا هفنني ال ين ند النن

هة) ير هخنن سنننلوا ل(( :  قمموفله وفممي]57)[الحممزاب:يوال سكلو ين يت هذي للنن يوا يكا يذ آ
يسى لنهممم فللمممؤمنين ؟ فلمن افلتحذير أما تسلية وفيها تحذير ) فيها) سملو

تسمملية وفيهمما موسممى ممما آذوا ممما اسممتحقوا ممما اسممتحقوا نممبيهم آذوا إذا
وفلهممذا قبلممه مممن أوذي فقممد أوذي إن بممأنه وسلم عليه افلله صلى فللرسول

لقنند ملوسننى أخنني اللننه ( رحم:  قال وسلم عليه افلله صلى أنه ثبت
سنلوا ل((  وقوفله  نعم) فصبر ذلك من بأكثر أوذي سكلو ين يت هذي للنن يوا يكا يذ آ

يسى بنممي أنبيمماء أفضممل وافلسمملم افلصلة عليه عمران بن ) وموسى) سملو
ةل بقلولهم"  افلمؤفلممف قممال ؟ آذوه وبممماذا إسممرائيل أن يمنعننه مننا مث
بافلفعممل ويممؤذونه افلكلم هذه بغير يؤذونه " هم آدر أنه إل معنا يغتسل

اا ال قممال لنه افلمؤفلف ذكره افلذي افلمثل افلمسأفلة فلكن أيض موسممى كممان مث
اا كان افلشدة من فيه ما على وافلسلم افلصلة عليه إسممرائيل بنو وكان حيي

فقممال يتعممرى ل معهممم يغتسممل ما وحده يغتسل هو وفلكنه عراة يغتسلون
أو برص نعم آفة فيه إنه فلول هذا ؟ عنا يشذ افلرجل هذا فليش إسرائيل بنوا

يغتسمل إنمه افلسممبب همذا فيكمون افلخصيتين كبير والدر عنا انفرد ما أدرة
مع يغتسل كان وإل ذفلك غير أو برص فيه آفة فيه أو معنا يغتسل ما وحده
أحسممن مممن افلرجممل أن إسرائيل فلبني يتبين أن وجل عز افلله فأراد افلناس
وفلمما حجممر علمى ثوبه ووضع وحده يوم ذات فاغتسل وأسلمهم افلله خلق
ثننلوبي ، حجننر ثلوبي"  يلحقممه فجعممل بثمموبه فر افلحجر فر فليلبسه خرج
وصممل حممتى وقممف ممما وجل عز افلله بأمر مأمور افلحجر وفلكن " نعم حجر

اا وراءه يمشي وموسى إسرائيل بني من مل وصممل فلممما يقممول نعم عريان
اا شيء فيه ما سليم افلرجل رأوا إسرائيل بني افللممه خلممق أحسممن مممن أبممد

افلحجممر يضرب وجعل فلبسه ثوبه فأخذ افلحجر وقف افلعيب من وأسلمهم
يضممرب فليممش لطيممب افلعصمما ضممرب مممن أثممر فيه صار حتى بعصاة يضربه
ممل فلما لنه ؟ افلحجر ممل ع افلعاقممل تأديب فاستحق بافلثوب بهربه افلعاقل ع
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وع فيمه فلنما صمار الن وفلهمذا يسمتفيد مما افلحجمر كمان وإل افلتأسمي ممن ن
ضمربت إذا نمدقه نبغممي تعال وتقول نعم بحجر افلصبي يعثر حينما بموسى
افلمسممأفلتين بيممن ممما شممتان فلكن نعم افلبكاء عن ويقف افلصبي يهدأ  افلحجر
أراد وافلسمملم افلصمملة عليه موسى أن حال كل على الصل من نوع أقول
سممليم وأنممه قممافلوا كممما فليممس أنممه إسممرائيل فلبنممي يممبين أن وجممل عز افلله

: قممال افلحكمممة مممن افلقصممة هممذه في ما افلفوائد في افلله شاء إن وسيأتي
سه(( يأ لر يب يف سه   لل لما ال حجننر علننى ثننلوبه وضننع بأن"  افلمؤفلممف  قممال)) هم

إسننرائيل بننني مننن مل بيننن وقف حتى به الحجر وفر ليغتسل
قننال بننه أدرة ل فننرأوه بننه فاسننتتر ثلوبه فأخذ ملوسى فأدركه

وافلسمملم افلصمملة عليممه سممليم أنممه " رأوا الخصننية فنني نفخننة وهي
سه(( يأ لر يب يف سه   لل لما ال سللوا هم قاللوا (( ما:  بقوفله وتعافلى سبحانه ) أفادنا) يقا
(() ) قاللوا (( مما:  وقوفله قوفلهم هي إفليها افلله أشار افلتي الذية ) أن)

((:  قممال قممافلوه مممما تقممديره محممذوف وافلعائممد موصممول اسممم ) ما) ما
ين يكا يد يو ين هه هع لل ةها ال هجي افلمنزفلممة وعلو افلقدر بمعنى وافلجاه جاه ذا  أي)) يو
اا وافلسلم افلصلة عليه موسى فكان ومنزفلمة قمدر ذا يعنمي افللمه عند وجيه
((:  قممال عيسممى ؟ بافلوجاهممة النبيمماء مممن غيممره افللممه وصف وهل رفيعة

ةها هجي ييا هفي يو ين ند هة ال ير هخ ين يوال هم ين يو هبي لر يق سم يل سم*  ا لل يك سي يو يس   لنا هفنني ال
هد يه يم يل ةل ا يه يك  فيه ذكرناه عيسى ، وغير]46عمران: )[آل) يو

؟...:  افلطافلب
ةا: افلشمميخ ةا  (( سننيد اا) وحصننلور ممما فلكممن الن أستحضممر ل أنمما ) وجيهمم
اا موسى كان إذا فلكن آخرين أحد فيه يكون قد أنفي أن أستطيع عند وجيه

اا أعظم وافلسلم افلصلة عليه فمحمد وعيسى افلله ه منهمم جاه أفضمل لن
افللممه إفلى افلنبي بجاه النسان يتوسل أن افلجاه من يلزم هل وفلكن افلرسل

لنممه بجمماهه تنتفع ما بافلنبي خاصة ومنزفلة قدر افلنبي جاه لن ل افلجواب ؟
اا تنفع ل افلله عند افلنبي جاه مجرد مممن افلراجح افلقول وفلهذا افلناس من أحد
: قال محرم وسلم عليه افلله صلى افلنبي بجاه افلتوسل أن افلعلم أهل قول
ين((  يكا يد يو ين هه هع لل ةها ال هجي اا به أوذي ومما جاه ذا  نعم)) يو افللممه صمملى نبين

اا قسم أنه وسلم عليه وجه بها أريد ما قسمة "هذه رجل فقال قسم
افللممه صمملى افلنممبي سممب فلكممن افلسب من يكون ما أعظم من " وهذا الله

يتهممم أحممد وإل  افلحممق فلممه وأسممقطه عنممه عفمما إذا فلممه حممق وسمملم عليممه
أحممد ممما هممذا نعممم افلله وجه بها أراد ما بأنه وافلسلم افلصلة عليه افلرسول

النصار من قافله من بعض قافله كما غيرة افلناس بعض قافله وإن هذا يقول
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الرجل إن:"  قممافلوا حنيممن غنائم وسلم عليه افلله صلى افلنبي قسم حين
وفعلنننا قاتلنننا ونحننن المننال عليهم يغدق أن وأراد قلومه وجد
ةا يعطنا ولم قيممة فلهمم مما النصمار ممن شمبان قممافله افلممذي " فلكن شيئ

بهممم خطممب وافلسلم افلصلة عليه افلرسول ذفلك ومع منهم فللكبار بافلنسبة
ن افلحكممة وبين فضله فيها بين افلتي افلعظيمة افلخطبة تلك تعرفون كما م

ويقوى السلم على فليتأفلفهم هؤلء يعطي وأنه دونهم افلقوم هؤلء إعطاء
افلنمماس لن ذفلممك إفلممى بحاجة فليسوا النصار أما شرهم يمتص أو إيمانهم
عليممه افللممه صمملى افلله برسول ؟ بمن يذهبون وهم وافلبعير بافلشاة يذهبون
سننلكلوا الننناس أن ( للو:  فلهممم قممال حممتى وهذا هذا بين فشتان وسلم
ةا ةا أو شعب ةا النصننار وسننلك وادي ةا أو شننعب شننعب لسننلكت وادينن

فلهم  وقال) دثار والناس شعار ( النصار:  فلهم وقال  نعم) النصار
ةا لكنت الهجرة ( للول:  ؟ ل وإل أقنعهممم هممذا  كل) النصار من امرء

عنهم افلله رضي افلبكاء من فلحاهم أخضلوا حتى يبكون جعلوا حتى أقنعهم
افلصمملة عليممه افلرسممول قممال ممما ومثل كلها افلدنيا يساوي افلحديث هذا لن

فممرق افللممه برسممول يممذهب افللممي وإل وافلبعير بافلشاة يذهب افللي وافلسلم
ممما فللنسممان يقممدم قممد أنه وجل عز افلله من حكمة فيه فهذا بينهما عظيم
أن كممره وسمملم عليممه افللممه صلى فموسى يحب ما ذفلك بعد فليكون يكرهه

بنممو بممه يتكلممم أنما عظيمة حكمة فيه صار وفلكن شك بل بثوبه افلحجر يفر
. زال كله والتهام افلكلم من إسرائيل
؟...:  افلطافلب
عليممه بيممان إنممه افلفوائممد فممي افللممه شمماء إن سيأتي فلهذا : افلمناسبة افلشيخ
.  افلله عند عافلية منزفلة ذو فهو يقوفلون مما مبرأ كونه مع وافلسلم افلصلة

اليممة هممذه فوائممد ) مممن) السنناعة عننن الننناس (( يسألك:  قممال ثم
تلممك مممن ويتفممرع افلسمماعة عممن يتسمماءفلون زافلمموا ما افلناس : أن افلكريمة
افلتسمماؤل يكثر إنما لنه عظيم افلساعة شأن أن وهي أخرى فائدة افلفائدة

...افلتافهة ما افلعظيمة أمور عن
كممان وفلمو افلغيممب يعلممم ل وسملم عليمه افلله صلى افلنبي : أن فوائدها ومن
. افلساعة تكون متى فلعلم افلغيب يعلم
يل(( :  فلقمموفله أحممد يعلمممه ل افللممه عنممد افلساعة علم : أن فوائدها ومن سق
يما لن يها هإ سم يل يد هع ين هه هع لل . حصر ) وهذا) ال
يما ((:  فلقوفله قريبة افلساعة : أن فوائدها ومن يك يو هري يد لل سي يعنن ية يل يع لسننا ال

سن سكلو ةبا يت هري آخممر كممان وسمملم عليممه افلله صلى افلنبي أن فلقربها  ويدل)) يق
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أنا ( بعثت:  قممال أنممه وسمملم عليممه افللممه صمملى عنممه ثبممت وقممد النبياء
أنه أو مقترنان أننا يعني تليها وافلتي بافلسبابة  وأشار) كهاتين والساعة

. افلقرب في وافلسبابة افلوسطى أصبع بين كما إل افلساعة وبين بيني فليس
دفليممل ) وهممو) يدريك (( وما:  بقوفله نبيه خالطب افلله : أن فوائدها ومن
بما يخالطب افلبشر من كغيره بشر وافلسلم افلصلة عليه افلرسول أن على

ينندريك (( ما:  ويقول نبيه افلله يخالطب كيف يقال فل افلبشر به يخالطب
هممذا عممن أو هممذه المممور عممن يممدريك إيش وقلت إنسان خالطبت فلو ) ؟)

وجمل عمز افللمه وفلكمن افلتنقمص أو افلتنقيص ؟ إيش باب من ذفلك فلعد المر
.  نعم أهله هو بما نبيه يخالطب

لن:  قال ثم هإ يه ((  لل ين ال يع ين يل هري هف يكا يل لد ا يع يأ يم يو سه ةرا يل هعي آخممره  إفلممى)) يس
عممن ولطردهممم وأبعممدهم افلكممافرين فلعممن تعممافلى افللممه : أن الية فوائد من

. رحمته
. فللعنة سبب لنه افلكفر من : افلتحذير فوائدها ومن

: قمموفله مممن ؟ يؤخممذ أيممن مممن والسممباب افلعلممل : إثبممات فوائممدها ومممن
فللعممن ربممط فهممو افللعممن بممه علممق وقممف افلكممافرين ) لن) (( الكافرين

. كثير وهذا والسباب افلعلل إثبات هذا في فيكون بافلكفر
وجممل عممز افللممه : " إن يقوفلممون افلممذين افلجهميممة على : افلرد فوائدها ومن
وجممود : إثبممات فوائدها " ومن افلمشيئة فلمجرد بل فلحكمة ل الشياء يفعل
لد(( :  فلقوفله افلنار يع يأ يم يو سه ةرا يل هعي  .)) يس
افلمسممعرة افلعظيمممة فللنار يقال إنما افلسعير لن افلنار : عظم فوائدها ومن
.  وأحاديث آيات عدة في ثبت أمر وهذا
: فلقمموفله افلنممار فممي فللكممافرين افلخلممود : تأبيممد افلكريمممة اليممة فوائممد ومممن

ةا فيها (( خالدين قممافلوا وافلذين افلنار بفناء قال من على رد ) وفيها) أبد
افلنمار أبديمة أمما ضعيف قوفلهم فلكن وافلخلف افلسلف من لطائفة افلنار بفناء
مممن لطائفممة إل ذفلممك في يخافلف وفلم افلسنة وأهل افلسلف عليها أجمع فقد

في التسلسل إن: "  ويقوفلون افلله أفعال تأبيد يمنعون افلذين افلمعتزفلة
اا الزل في افلتسلسل إن يرون "كما ممتنع البد ". ممتنع أيض
اا يجممدوا فلممن افلمعممذبين هممؤلء : أن افلكريمة الية فوائد ومن يتممولهم أحممد
يجدون (( ل:  فلقمموفله بهممم ينممزل أن قبممل بمنعممه ول عنهم افلعذاب بدفع
ةا ةا ول ولي ينممال أن من ويحفظهم ويحميهم يتولهم افلذي ) افلوفلي) نصير
. نزوفله بعد افلبلء عنهم يدفع افلذي هو وافلنصير سوء فلهم
يم:  قال ثم يلو يي سب ((  لل يق يم ست سه سه سجلو هر هفي سو لنا مممن يسممتفاد آخره ) إفلى) ال
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ذكممر أنممه حيممث افلنممار فممي بممافلله وافلعياذ افلكافرين عذاب : شدة الية هذه
ولن افلبممدن بقية من إهانة أعظم تعذيبه يكون افلذين افلوجه على افلتعذيب

ولن افلظمماهرة العضمماء مممن غيممره يحممس ما من أكثر بالفلم يحس افلوجه
أشممد هممذا صار عليه افلتعذيب وقع فإذا وظاهرته النسان شرف هو افلوجه

يم:  فلقوفله افلنفسي الفلم في يلو يي سب ((  لل يق يم ست سه سه سجلو هر هفي سو لنا ) ) ال
)) (( تقلننب:  فلقوفله منهم اختيار بغير افلتقليب هذا : أن الية فوائد ومن
. شيها في افلنار على افللحم تقلب كما بافلله وافلعياذ فيها يقلبون فهم
حيممن افلكممافرين أوفلئممك مممن افلتحسممر : ظهممور افلكريمممة اليممة فوائممد ومن

ين(( :  فلقوفله عذابهم سللو سقلو ينا ييا يي يت يي ينا يل يع يط يه يأ لل ينا ال يع يط يأ سسننلول يو لر )) ال
. أوانه فات أمر هذا وفلكن
افلنممار مممن فللنجاة سبب ورسوفله افلله لطاعة : أن افلكريمة الية فوائد ومن
اا يتمنوا فلم لنهم هممذا مممن ينجممون افلممتي ورسمموفله افللممه لطاعممة سمموى شيئ

. افلعذاب
سللوا:  تعافلى قال ثم يقا يو ينا ((  لب لنا ير ينا هإ يع يط ينا يأ يت يد ينا يسا يء يرا يب سك ينا يو نللو يض يأ يف

هبيل لس بممأنهم اعممترافهم علممى دفليممل اليممة هممذه فممي]67)[الحممزاب:) ال
ينا(( :  فلقوفله متبوعين وفليسوا مقلدون لب لنا ير ينا هإ يع يط ينا يأ يت يد ) .) يسا

هنماك كمان فلمو حمتى يعنممي افلعمذاب من يغني ل افلتقليد : أن فوائدها ومن
فممإن فلزعمائهم افلموافقة لجل خافلفوه فإذا افلحق فلهم وبين وزعماء كبراء
. افلعذاب من ينجيهم ل ذفلك
أن مممن ؟ يؤخممذ أين من افلنص تبين إذا افلعافلم تقليد : تحريم فوائدها ومن
فممإذا افلحممق مخافلفممة فممي وزعمممائهم كممبرائهم تقليد على هؤلء عذب افلله
فتكممون افلفلني المام قال افلفلني افلعافلم قال وافلله تقل ل افلحق فلك تبين

اا ينا (( إنا:  قافلوا افلذين افلنار لهل ؟ فلمن مشابه لب لنننا ير ينننا هإ يع يط ينا يأ يت يد يسننا
ينا يء يرا يب سك ) .)  يو

) مممع) (( فأضللونا:  فلقوفله سببه إفلى افلشيء نسبة : جواز فوائدها ومن
صمماروا افلكممبراء هممؤلء فلكن وجل عز افلله هو حقيقة ويهدي يضل افلذي أن

اا . إفليهم فنسب فللضلل سبب
: ) وقمموفلهم) (( أطعنا:  قمموفلهم فممي افلقدريممة على : افلرد فوائدها ومن

) .) السبيل (( أضللونا
افلقيامممة يوم ستنقلب وافلسادة افلكبراء فلهؤلء موالتهم : أن فوائدها ومن

ينا:  فلقوفلهم عداوة لب ير يم ((  هه هت هن آ يي يف يع ين هض هب همنن يذا يعنن يل يم ا سهنن ين يع يل ةنننا يوا يع يل

ةرا هبي  .)) يك
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أو وزراء كممانوا سممواء افلممولة ، المور ولة حول من : تحذير فوائدها ومن
افللممه معصممية في يتبعهم أن حوفلهم كان من تحذير ذفلك من أكبر أو مدراء

. افلدعاء هذا بمثل عليهم ويدعو ويتبرأ فيه يندم افلذي افليوم سيأتي وأنه
يمموم أتبمماعهم ينفعممون ل افلمضمملين وافلكممبراء افلسممادة : أن فوائممدها ومممن

ةا يجدون (( ل:  فلقوفله وجهه افلقيامة دعمموا ) ولنهممم) نصننيرا ول ولينن
ينا:  وقافلوا هؤلء على لب ير يم ((  هه هت هن آ يي يف يع ين هض هب هم يذا يعنن يل كممانوا ) وفلممو) ا

. عليهم دعوا ما نعم ينفعونهم
: قمموفله وجهممه ممما افلسمموء جلسمماء مممن : افلتحذير افلكريمة الية فوائد ومن

افللممه سممبيل عممن سيضمملك أنممه تممرى إنسممان كممل ) وأن) (( فأضننللونا
اا وجل عز افلله قال وقد عنه افلبعد عليك فافلواجب افلحافلممة هممذه عممن مخبر
يم يلو يي يو نض ((  يع سم يي هل لظا يلننى ال هه يع يي يد سل يينن سقننلو هننني ييننا يي يت يي ست يل يذ يخنن لت يع ا يمنن
هل سسلو لر ةل ال هبي يتا ييا*  يس يل يي هني يو يت يي يم يل يذ يل هخنن لت ةنننا يأ ةل سفل هلي )[افلفرقممان) يخ

يتا ييا((  فلن أي وافلسادة افلكبراء من هو ما هذا فلن]27:28 يل يي هني يو يت يي يل

يم يذ يل هخ لت ةنا يأ ةل سفل هلي يد* يخ يق يل هني   لل يضنن هن يأ هر يعنن يك لذ يد النن يعنن يذ يب هني هإ يء )) يجننا
السبيل (( فأضللونا:  هنا قوفله فيكون افلنقطة هي وهذه]29[افلفرقان:

عليهم فصارت هؤلء تابعوا افلحق فلهم وتبين افلذكر جاءهم أن بعد ) يعني)
. افلعقوبة هذه

افلتكليممف فيهمما ينقطممع ل الخممرة افلممدار : أن افلكريمممة اليممة فوائممد ومممن
اا اا انقطاع افلعبممادة من نوع وافلدعاء افلله يدعون هؤلء أن أثبت افلله لن تام

عمممل فيهمما وممما سممجود فيهمما وممما دعاء ل فيها ما الخرة أن يقول ما نعم
(( ن:  سممورة في يقول وجل عز افلله فإن وإل كافلدنيا فليست فلكنها ففيها

يم) ) يلو يينن سف ((  يشنن يك ين سي قق يعنن ين يسننا يلو يع يد سينن يلننى يو هد هإ سجلو نسنن يفل ال
ين سعلو هطي يت يس ةة تكليف هذا]42)[افلقلم:) يي يع هش يخا يم ((  سه سر يصا يب يم يأ سه سق يه ير يت

ةة لل يد هذ يق سنلوا يو ين يكننا يلو يع يد يلننى سينن هد هإ سجلو نسنن يم ال سهنن ين يو سملو هل )[افلقلممم:) يسننا
. لطيب]43

لنهممم فللمتبوعين التباع هؤلء بغض شدة : بيان افلكريمة الية فوائد ومن
اا ويلعنهم افلعذاب عليهم يضاعف افلله أن دعوا اا وفليممس أيضمم ال فلعنمم بممل قلي
اا اا كثير ةا (( والعنهم وكبير ةا لعن ) . ) كبير
ييا:  تعافلى وقال يها ((  ني ين يأ هذي لل سنلوا ا يم سنلوا ل آ سكلو ين يت هذي لل يوا يكا يذ يسى آ سملو

عليممه افلرسممول أذيممة : تحريممم افلكريمممة اليممة مممن ويسممتفاد آخره ) إفلى)
سنلوا ل(( :  فلقوفله وافلسلم افلصلة سكلو ين يت هذي لل يوا يكا يذ يسى آ ) ويقصمممد) سملو
: فلقمموفله افلممذنوب كبممائر مممن افلرسممول أذيممة أن سممبق وقد افلتحريم بافلنهي
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لن هإ ين ((  هذي لل ين ا سذو يؤ يه سي لل سه ال يل سسلو ير سم يو سه ين يع سه يل لل ييا هفي ال ين ند هة ال ير هخ يوال
.]57)[الحزاب:)

ة الية فوائد ومن فلمه يضمرب حيمث فلرسموفله تعمافلى افللمه : عنايمة افلكريم
هممذا وأن عليممه المر وتهوين افلتسلية لجل افلرسل من سبقه فلمن المثال

يد افلقرآن في كثير وهذا سبق قد أمر يق يل يو يت ((  يب لذ ةل سك سسنن ين سر يك همنن هلنن يب يق
سروا يب يص يلى يف سبلوا يما يع لذ سذوا سك سأو لتى يو يم يح سه يتا ينا يأ سر يص .]34)[النعام:) ين

على تجرؤا حين سبقهم من أصاب ما يصيبهم أن افلمؤمنين : تحذير ومنها
سنلوا ل(( :  فلقوفله افلله رسل سكلو ين يت هذي لل يوا يكا يذ يسى آ ) .) سملو
سه(( :  فلقمموفله برسممله تعممافلى افللممه : عنايممة افلكريمة الية فوائد ومن يأ لر يب يف
سه لل لما ال سللوا هم ) .) يقا
بممافلقول تكممون ، بافلفعممل وتكممون بممافلقول تكممون افلتبرئة : أن فوائدها ومن
يما وافلسلم افلصلة عليه : فلرسوفله تعافلى قوفله مثل يت ((  ين هة يأ يم يع هن يك هب لب ير

قن سنلو يج يم ير أعمممداؤه به رماه افلذي افلجنون عنه فنفى]2)[افلقلم:) هب لك يذ يف  ))
يما يت يف ين هة يأ يم يع هن يك هب لب قن ير هه يكا قن يول هب سنلو يج افلتبرئممة هممذه]29)[افلطممور:) يم

فلموسممى جممرى كممما بافلفعممل افلتبرئممة ، بافلقول ؟ بافلقول وإل بافلفعل بإيش
بممآدر فليممس إنه إسرائيل فلبني قال ما تعافلى افلله فإن وافلسلم افلصلة عليه
فلرسمموفله وجممل عممز افلله من تبرئة يكون افلذي افلواقع المر هذا فله هيأ فلكنه
. نعم بافلفعل ؟ بماذا
عليممه عيممب مممما افلله برأه حيث موسى : فضيلة افلكريمة الية فوائد ومن
ين(( :  فيه قال وحيث وجه من هذا يكا يد يو ين هه هع لل ةها ال هجي  .)) يو

عنممد ل افلله عند النسان بوجاهة افلعبرة أن إفلى : الشارة الية فوائد ومن
ين(( :  قال لنه افلخلق يكا يد يو ين هه هع لل ةها ال هجي ) علممى) (( عند  فقممدم)) يو
ةا:  قوفله اا تكممون أن افلمهممم أن إفلممى ) إشممارة) (( وجيه افللممه عنممد وجيهمم

اا النسان يكون وبماذا بعبادته تعافلى افلله عند وجيها يكون ؟ افلله عند وجيه
ه وألطوع تعافلى فلله أعبد النسان كان كلما ودفليمل أوجمه افللمه عنمد كمان فل
لن ((:  تعممافلى قمموفله ذفلك يم هإ سك يم ير يك يد يأ يننن هه هع للنن يم ال سك يقننا يت )[افلحجممرات:) يأ
. نعم منزفلة وأرفع افلله عند أكرم فهو أتقى كان من فكل نعم]13

 بافلقول؟ وإل بافلفعل هذه...:  افلطافلب
إن وقممال افلقممرآن فممي أنممزل ممما افللممه لن بافلفعممل شممهادة : هممذه افلشمميخ

 . نعم شاهده حتى افلمقدس بيت فله رفع فلكنه صادق افلرسول
 ؟... فلقراءة : بافلنسبة افلطافلب
. شاذة قراءة هذه شاذة افلله : عبد افلشيخ
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 ؟ قراءة هذه افلله : عبد افلطافلب
 شاذة : هذه افلشيخ

افلعندية. نفي على بها يحتج كان :وإذا افلطافلب
إفلممى افلرسممول مممن افلمسمملمون تلقاه متواترة ..هذه شاذة : هذه افلشيخ 

 . فشاذة تلك وأما هذا يومنا
وجل؟ عز افلله من وافلقرب افلعندية على : افلكلم افلطافلب
اا وبالحاديث افلكثيرة باليات عليهم : يرد افلشيخ فلله افلقرب إثبات وهو أيض

يذا:  قال إذا يعني افلحلول افلقرب من يلزم ل وفلكنه وجل عز هإ يو يك ((  يل يأ يس
هدي يبا لني هع لني يع هإ ةب يف هري يكممون أن ذفلممك مممن يلزم ل]186)[افلبقرة:) يق

اا اا كان وإن قريب فلكنه مكانك في عندك قريب كمثلممه فليممس افللممه لن عافليمم
 . شيء

؟...يراه...:  افلطافلب
تكرهلوا أن (( وعسى:  تعممافلى قمموفله مممدفلول تطممبيق : يعنممي افلشمميخ
ةا جعلناهمما ممما افلقممرآن فممي ذكممرت ما إذا هذا ) نعم) لكم خير وهلو شيئ
نعم فله خير وهو افلشيء يكره قد النسان أن عظيمة فائدة هي وإل فائدة

.
 ؟... افلمؤفلف...:  افلطافلب
. قراءة وفي قال قدمها : ما افلشيخ

 قال..؟ افلسياق : في افلطافلب
افللممي افلمصممحف لن افلقممراءة هممذه على فسر افلله رحمه هو : لنه افلشيخ
. افلقراءة هذه على عنده

؟...:  افلطافلب
. ل ، : ل افلشيخ

 ؟...:  افلطافلب
؟ إيش : يغير افلشيخ

سنته:  افلطافلب
. نفي ) هذا) تجد (( لن:  يقول ، : ل افلشيخ

 ؟...:  افلطافلب
ية قال ما لنه نعم : إي افلشيخ لن سس هه ((  لل ين هفي ال هذي لل يلوا ا يلنن ين يخ سل همنن يبنن يق
ين يل يد يو هج هة يت لن سس هه هل لل ال) ال ال ) مبممد (( ل الخممرى اليممة فممي قممال كممما مث

لن أشمموفه عشممان أصممبعه يرفممع يسممأل .افللممي ) نعممم) لكلماته مبدل
. لطيب أنت هو ، تشتبه الصوات
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؟...:  افلطافلب
اا افلشيخ  بأسبابها مربولطة : أبد

...: افلطافلب
أما افلسنة اختلفت افلسبب اختلف إذا بأسبابها ، تختلف ما أبدا  : ل افلشيخ 

 تختلف أن يمكن فل واحد افلسبب كان إذا
 افلوقوع؟ تحقق...))  سعيرا((  قوفله في...ل : فلماذا افلطافلب
أتممى أنممه إفلممى نلجممأ ممما ، افلنممار وجممود ثبممت وقد الصل خلف : هذا افلشيخ

(( مثل أتى ما يقينه شيء في إل افلوقوع فلتحقق افلمستقبل عن بافلماضي
يتنننى سر يأ يمننن هه يأ للننن سه يفل ال سللو هج يع يت يسننن (( فل:  فقممموفله]1)[افلنحمممل:) يت

. الن انتهينا ما...علينا فاتت ترى المر وقع ) ما) تستعجللوه
؟...على : افلرد افلطافلب
فلممه كممان إن العممرج شمموف عرجمماء فائممدة افلظمماهر هذه أدري : ما افلشيخ

 . نعم منك نقبلها أن يمكن...
؟...:  افلطافلب
اا هنا افلقرب فيكون معنوي أمر افلوجاهة ، معنوي جاه لنه ، : ل افلشيخ قرب
اا لن:  تعافلى قوفله مثل افلحسي افلقرب فلكن معنوي هإ ين ((  هذي لل يد ا ين يك هع لب ل ير

ين سرو هب يك يت يس ين يي هه يع هت يد يبننا سه هع ين سحلو لب يسنن سي سه يو يلنن ين يو سدو سج يسنن )[العممراف:) يي
. معنوي افلوجاهة لن ،... ل هذه الية في]206

 ؟...:  افلطافلب
حملممة افلملئكممة  هم افلذين افلقريب أن شك في ما نعم حسي : إيه افلشيخ

. غيرهم من أقرب افلعرش
 ؟...:  افلطافلب
... ما موجودة هي مادام معنا هي : ما افلشيخ

. ؟...:  افلطافلب
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